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Exmos.  Associados, 
 
 
Em conformidade com as normas legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação da Assembleia 
Geral o RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO, referentes ao ano de 2014. 
 
Ao longo do tempo, a nossa acção tem vindo a ser sempre exercida com o fim de dignificarmos a nossa 
Instituição, procurando dotá-la com as melhores condições de estadia e acolhimento. 
É nosso propósito, prosseguirmos com os nossos esforços no sentido de darmos resposta às exigências 
e carências sociais da comunidade em que estamos inseridos, tendo por principal objectivo acolher os 
mais desfavorecidos e proporcionar a melhor tranquilidade e bem-estar a todos os nossos utentes. 
 
I – NO DECURSO DO ANO AGORA FINDO, DE ENTRE OUTROS, PROCEDEMOS:  
 À continuação da certificação da Instituição, analisando a melhor forma de preparar e dotar o 

Centro Infantil e o Lar para Idosos com as condições e meios técnicos necessários. 
 Ao prosseguimento da renovação do parque automóvel, com a aquisição de uma nova viatura, 

essencialmente destinada à resposta social “ Serviço de Apoio Domiciliário “. 
 À continuação da remodelação e realização de grandes benfeitorias nas instalações interiores do 

edifício do Centro Infantil, que se encontravam grandemente degradadas. 
 À realização de obras de conservação e beneficiação do edifício do Lar para Idosos. 
 À continuação da apresentação de projectos de especialidade junto da Câmara Municipal de 

Ovar e entidades da tutela, com vista à aprovação do projecto final para construção de um novo 
edifício para Lar para Idosos e Centro de Dia, no terreno a nascente da Instituição. 

 À continuação da apresentação de documentação junto do ISS-Centro Distrital de Aveiro, com 
vista à celebração de acordo de cooperação/licença de funcionamento da resposta social “ 
Centro de Actividades de Tempos Livres “ para 20 clientes. 

 Ao início da apresentação junto do ISS-Centro Distrital de Aveiro, do nosso pedido de 
autorização de licença de funcionamento/aumento do acordo da resposta social “ Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas-Lar para Idosos “ de 40 para 49 clientes.  

 
 
     

II – NO DECURSO DO PRÓXIMO ANO, DE ENTRE AS ACÇÕES EM  
 DESENVOLVIMENTO, DESTACAMOS: 
 A consolidação da certificação da Instituição. 
 A continuação dos nossos esforços para que o ISS-Centro Distrital de Aveiro proceda à execução 

de obras de remodelação do edifício do Centro Infantil, incluindo o parque de recreio, dado o 
mesmo ser sua pertença. 

 A esperada conclusão das obras de remodelação e realização de grandes benfeitorias nas 
instalações interiores do edifício do Centro Infantil.  

 A continuação da renovação do parque automóvel. 
 A continuação da apresentação de projectos de especialidade junto da Câmara Municipal de 

Ovar e entidades da tutela, com vista à aprovação definitiva do projecto final para construção de 
um novo edifício para o Lar para Idosos e Centro de Dia, no terreno a nascente da Instituição. 

 A expectável celebração com o ISS-Centro Distrital de Aveiro do acordo de cooperação/licença 
de funcionamento da resposta social “ Centro de Actividades de Tempos Livres “ para 20 clientes. 
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 À expectável celebração com o ISS-Centro Distrital de Aveiro, tendo em vista a obtenção do 
aumento do acordo da resposta social “ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas-Lar para 
Idosos “ de 40 para 49 clientes. 

 A continuação da venda de lotes do loteamento das Areias/Rodelo, em Cortegaça. 
 O prosseguimento das diligências para a venda do terreno das Eirinhas, no Porto, à Câmara 

Municipal do Porto. 
 
 
III – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS: 
 Propomos que o resultado líquido negativo do ano de 2014, no montante de 69.539,77 Euros, 

seja transferido para a conta de Resultados Transitados.  
 
 

IV – AGRADECIMENTOS: 
 Ao ISS-Centro Distrital de Aveiro.  
 À Câmara Municipal de Ovar. 
 Ao Pároco da Freguesia, Exmo. Sr. Padre MANUEL DIAS DA SILVA. 
 À Teicocil – Teixeira, Costa & Silva, Lda. 
 À AFJ – Artigos Sanitários, Lda. 
 À Safina – Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda. 
 À Exporplás – Indústria de Exportação de Plásticos, S.A. 
 À Infantia – Produtos para Crianças, Unipessoal, Lda. 
 Ao Jornal “ O Povo de Cortegaça “, nomeadamente ao seu Director, Exmo. Sr. Dr. JOSÉ MARIA 

MONTEIRO DE OLIVEIRA. 
 À Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. 
 A todos os sócios. 
 

   
Cortegaça, 02 de Março de 2015 
                                                                       A Direcção 


